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1 Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet är ett kommunalt organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för ungdomar och kommunens 
styrelser och nämnder. 

1.1 Syfte 
Syftet är: 

• att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar. 
• att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering. 
• att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och 

förvaltningar. Dessa förslag sammanställs av 
verksamhetssamordnare för ungdomsgårdarna och vidarebefordras 
till berörd nämnd. 

• att rådet kan vara remissinstans till samtliga nämnder i frågor som 
rör ungdomar. 

• att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och 
kunskapsspridning. 

 

1.2 Arbetsuppgifter 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör ungdomar. 
Man ska också inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter 
och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse.  
Därigenom ges ungdomarna genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 
 
Ungdomarnas representanter i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. Alltså ska  ungdomsrådet vara 
ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör ungdomar.  

1.3 Rådets sammansättning 
Ungdomsrådet är knutet till humanistiska nämnden. Verkställande 
tjänsteman är ungdomsgårdarnas verksamhetssamordnare. Dessa är 
kontaktpersoner och rådets ingångar till nämnder, styrelser och 
förvaltningar. 
 
De ledamöter som ska ingå i rådet utses av de skolor i kommunen som har 
år 7-9 samt gymnasiet. Varje skola har följande fördelning: 
 
3 st från Minervaskolan, fördelat 1 från varje åk. 
3 st från Fränstaskolan, fördelat 1 från varje åk. 
3 st från Bobergsgymnasiet, fördelat 1 från varje åk. 
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2 st från AWPE 
2 st från Heliås 
 
I rådet ingår även 3 kontaktpolitiker som utses från humanistiska nämnden. 

 

2 Organisation och arbetsformer 
Ungdomsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Dessa poster 
ska vara ungdomar. 
 
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och 
föreslå dagordning till rådets sammanträden. 
 
Till sekreterare och vice sekreterare utses medlemmar bland ungdomarna.  
 
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. 
 
Extra sammanträde ska hållas om mer än hälften av rådets ledamöter begär 
det. 
 
Skriftlig kallelse med dagordning utsändes till rådets ledamöter senast 7 
dagar före rådets sammanträde. 
 
Förslag till dagordning över ärenden som ska behandlas samt handlingar 
och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant 
sätt att vidare information och behandling underlättas. 
 
Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda resultat. 
 
Fullständiga protokoll ska spridas till ledamöter, aktuella skolor och 
nämnder. 
 

3 Ändring av reglementet 
Ändring av detta reglemente kan tas upp av ungdomsrådet, humanistiska 
nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslut i 
ändringsärenden tas i kommunfullmäktige. 

 
 
 
 


